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1-2. Inledning - föregående mötes protokoll justering
Pensionärsrådets ordförande Lars Carlstedt, hälsar rådet
välkomna till Svea Hund i kommunhuset, Tomelilla.

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till
handlingarna.

Till att justera dagens protokoll valdes Anita Larsson från
Smedstorps pensionärsförening (SPF).
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3. Kommunpolis

alin Sjöblom informerar

Kommunpolis Malin Sjöblom informerar om..

Receptionen i Tomelilla, Sjöbo och Skurup är stängd. Men
stationerna finns kvar.

Malin Sjöblom finns här de flesta dagarna i veckan.
Telefontid på tisdagsförmiddagar. Telefonumret är 010-5618067.
Telefonnumret hittar du även på kommunens hemsida och är direkt
till Malin Sjöblom.

För närvarande är polisens organisation pressad.
Det behövs mer resurser för utredningar och det

brottsförebyggande arbetet är inte fullt så stort som tidigare.
Poliserna behöver vara mer synliga ute.
Det behöver satsas på fler polisanställda.
Varje år görs en trygghetsmätning av hur kommunen tänker vad
gäller buskörning, otrygghet och oro för inbrott.
Malin berättar även att polisen arbetar mycket med
grannsamverkan i närkommunerna.

Projekt bostadsinbrott, trafikskola och hundklubb börförlägga sin
verksamhet där som är oro.

Polisen brukar sätta upp en skylt i ett bostadsområde som haft
inbrott. Den sitter uppe i ca 3 veckor.
Grannar pratar sinsemellan om samverkan.
När något har inträffat ska man alltid anmäla det, även vid bus.

Fastän polisen kanske inte kör ut är det viktigt att en anmälan görs,
för statistikens skull.

Det görs kontroller på A-traktorer där vissa rapporteras förolaglig
körning. Även A-traktorer ska ingå i besiktningskontrollen.
Tomelilla sticker ut negativt när det gäller alkohol. Ungdomarna
provar på detta i tidig ålder. Det används även cannabis.
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Det finns inga motorcykelklubbar och ingen kontroll över nazister.

Polisen har även gjort en skylt där som står, Töm Bilen Själv.
Tomelilla är en trygg kommun, men visst finns det oro i samhället.

Alla måste hjälpas åt, men gör inte något som försätter dej i en
farlig situation.
Det finns en folder hur man som äldre kan skydda sig för brott.
Polisen har varit ute och informerat om detta på äldreboende och i
byalagen.

Malin Sjöblom arbetar mycket tillsammans med
säkerhetssamordnare Dan Bengtsson.
Just nu arbetar vi med revidering av samverkansbilder, otrygghet,
skadegörelse, liberal inställning till alkohol och droger,
trygghetsskapande arbete, ungdomar, trafikstörningar, tobak och
alkohol.

Ordförande Lars Carlstedt tackar kommunpolis Malin Sjöblom för
informationen.
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4. Politikerenkäten
Vid pensionärsrådets möte den 7 juni 2018 bestämdes att en
kopia på politikerenkäten ska skickas ut till medlemmarna i
pensionärsrådet.
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5. Skånetrafiken
Vid pensionärsrådets möte den 7 juni 2018 bestämdes att
hållbarhetstrateg Ida Abrahamsson ska kontaktas gällande ett
förtydligande om Ringlinjen Ute l Glesbygderna. Leif Norlin,
Tomelilla pensionärsförening (PRO) får i uppdrag att kontakta
Ida Abrahamsson.
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6. Övrigafrågor
Info
Kommunchef Britt-Marie Börjesson kunde inte medverka vid
pensionärsrådets möte den 7 juni 2018.
Ersättnin - radio'ournalist Per Erik Tell

Ordförande Lars Carlstedt informerade pensionärsrådet om att Per
Erik Tell har begärt ersättning med 1. 500 kronor för sitt utförda

uppdrag till pensionärsrådet, vilket pensionärsrådet ansåg som en
rimlig kostnad.
Hörslin or

Philip Ohlsson, Brösarps pensionärsförening (SPF) påtalar att de som
har hörapparat är beroende av att det finns en hårslinga i lokalen.
Bra om en väska med sådana grejor finns på olika ställen som på
Brinkehem, Brösarp och Byavångshemmet, Tomelilla.

Förslag om att göra en upphandling och att t. ex. att 5 lådor köps in.
Anita Larsson, Smedstorps pensionärsförening (SPF) påtalar att
mikrofon kan användas. Philip Ohlsson får i uppdrag att kontakta
kommunstyrelsens ordförande om att inköpa portabla hörslingor.
Studieresa

Anita Larsson, Smedstorps pensionärsförening (SPF) föreslår en
studieresa för att titta på Angelholmsmodellen.
Aldreboende, sjukvård och palliativ vård.

Det finna även något som heter Boveria-modellen Vintergarden.
lnb"udan till A ar ru

en Simrishamns s"ukhus

Ordförande Lars Carlstedt är inbjuden till möte med Ägargruppen
Simrishamns sjukhus. Lokaliteterna på sjukhuset utnyttjas bara till
65 %. Det finns 2 aktörer där, närvården och operation. Ordföranden

ställer en fråga till pensionärsrådet om han ska skriva under ett
protokoll där vi stöttar sjukhuset. Rådet godkänner detta.
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6. Övrigafrågor -forts.
Skrivelse till bud etberednin en

En skrivelse till budgetberedningen måste lämnas in. Ansökan om
aktivitetsbidrag och föreningsbidrag. Leif Norlin, Tomelilla
pensionärsförening (PRO) ska kontakta kommunstyrelsens ordförande

angående detta. Philip Ohlsson , Brösarps pensionärsförening (SPF),
får i uppdrag att kontakta kommunstyrelsens ordförande om att inköpa
portabla hörslingor.
U

daterad telefonlista ska skickas ut.

Pensionärsrådets nästa möte blir den 28 augusti 2018 kl. 09. 00 i
Fröken Fleggman, kansliavdelningen, Kommunhuset i Tomelilla.
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